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Prefeitura Municipal de
Ibirapuã publica:
x Extrato de Contrato do Processo Nº 034-2022 - Aquisição de
ferramentas e EPI’s para atender as necessidades das diversas
secretarias municipais.
x Extrato de Contrato do Processo Nº 017-2022 - Aquisição de refeições
tipo Marmitex para alimentação das pessoas custodiadas no Município;
para atendimento ao programa de assistencialismo a andarilhos; e
necessidades eventuais das secretarias municipais.
x Extrato de Contrato do Processo Nº 042-2021 - Fornecimento
parcelado de acordo com necessidades de materiais gráficos para
atendimento das secretarias municipais da Prefeitura Municipal de
Ibirapuã.
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Ibirapuã

Extratos de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ
ESTADO DA BAHIA
PROCESSO Nº 034-2022
EXTRATO DE CONTRATO
O MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ, Estado da Bahia, torna público que firmou o contrato nº PP-112-2022 com a Empresa
Jardel Barros da Silva - ME, CNPJ 05.048.412/0001-15, para aquisição de ferramentas e EPI’s para atender as
necessidades das diversas secretarias municipais. Pelo valor total de R$ 3.906,30 (três mil novecentos e seis reais e trinta
centavos), objeto do Pregão Presencial n° 010-2022 (SRP), cujo contrato terá sua duração até 31 de dezembro de 2022
vigorando a partir de sua assinatura. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento para o
exercício de 2022. Calixto Antônio Ribeiro, Prefeito Municipal. Ibirapuã 17 de fevereiro de 2022.

PROCESSO Nº 017-2022
EXTRATO DE CONTRATO
O MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ, Estado da Bahia, torna público que firmou o contrato nº PP-068-2022 com a Empresa
Adão Cordeiro Peçanha, CNPJ 09.170.412/0001-44, aquisição de refeições tipo Marmitex para alimentação das pessoas
custodiadas no Município; para atendimento ao programa de assistencialismo a andarilhos; e necessidades eventuais das
secretarias municipais., pelo valor global de R$ 3.366,00 (três mil trezentos e sessenta e seis reais), objeto Pregão
Presencial n° 003-2022 (SRP), cujo contrato terá sua duração até 31 de dezembro de 2022 vigorando a partir de sua
assinatura. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento para o exercício de 2022. Calixto
Antônio Ribeiro, Prefeito Municipal. Ibirapuã 02 de fevereiro de 2022.

PROCESSO Nº 042-2021
EXTRATO DE CONTRATO
O MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ, Estado da Bahia, torna público que firmou o contrato nº PP-115-2022 com a Empresa
Silva & Salomão Ltda, CNPJ 15.492.180/0001-43, para o fornecimento parcelado de acordo com necessidades de materiais
gráficos para atendimento das secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Ibirapuã pelo valor total de R$ 14.304,00
(quatorze mil trezentos e quatro reais),objeto do Pregão Presencial 013-2021 (SRP),cujo contrato terá sua duração até 31
de dezembro de 2022 vigorando a partir de sua assinatura. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta
do Orçamento para o exercício de 2022. Calixto Antônio Ribeiro, Prefeito Municipal. Ibirapuã 17 de fevereiro de 2022.
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